
A román labdarúgó-válogatott 
gólszerzői az eddigi Eb-tornákon: 
Bölöni László, Marcel Coraș, Flo-
rin Răducioiu, Viorel Moldovan, 
Cristian Chivu, Dorinel Munte-
anu, Ionel Ganea, Adrian Mutu, 
Bogdan Stancu (2).

A román labdarúgó-válogatott 
kapusai az Eb-ken:
1984 Silviu Lung (2 meccs) 
és Dumitru Moraru (1 meccs)
1996 Bogdan Stelea (2) 
és Florin Prunea (1)
2000 Bogdan Stelea (4)
2008 Bogdan Lobonț (3)
2016 Ciprian Tătărușanu (3)
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Bölöni Lászlótól Bogdan Stancuig
Románia szereplése a futball Eb-ken
• Románia labdarú-
gó-válogatottja eddig 
öt alkalommal vehetett 
részt Európa-bajnoksá-
gon, mindegyiken volt 
legalább három mérkő-
zése – ám a kieséses 
szakaszra kijutnia mind-
össze egyszer sikerült.

KATONA ZOLTÁN

M int azt múlt héten meg-
jegyeztük, ha nem lenne 
járvány, most zajlana a lab-

darúgó Európa-bajnokság – Románia 
ellenfelei a címvédő Portugália, Fran-
ciaország és Németország lennének, 
amennyiben a válogatott kijutott vol-
na a tornára. Erre ősszel lesz lehető-
sége, ha megveri idegenben Izlandot, 
majd a bolgár–magyar párharc győz-
tesét. Semmi sem lehetetlen.

1984 – a portugál feketeleves

A román válogatott az 1960 óta íródó 
Eb-történelembe nem nagyon tudott 
beleszólni, lévén hogy az első hat 
tornára ki sem jutott. Legközelebb 
1972-ben állt hozzá, de akkor egy 
hárommeccses negyeddöntőn Ma-
gyarország marasztalta otthon. Több 
mint tíz évvel később, 1983-ban óriási 
meglepetésre az akkori világbajnokot, 
Olaszországot előzte meg a nyolccsa-
patos Eb-tornára való kijutásban, Bö-
löni László szabadrúgásból lőtt gólja 
máig emlékezetes maradt.

A franciaországi tornán egy re-
ménykeltő 1–1-gyel kezdett a román 
csapat a későbbi döntős Spanyolország 
ellen, Bölöni volt az első román Eb-gól 
szerzője is, ezen a meccsen csereként 
lépett pályára a fi atal Gheorghe Hagi. 
Németország 2–1-re legyőzte a Lung, 
Rednic, Cămătaru, Klein, Gabor, Un-
gureanu, Țicleanu, Coraș (ő rúgta a 
németeknek az egyenlítő gólt) nevével 
fémjelzett csapatot, majd a csoport 
utolsó meccsén Portugália is megverte 

1–0-ra a Mircea Lucescu által irányított 
együttest, amely nem jutott elődöntő-
be – az Eb-t a házigazdák nyerték.

1996 – a nagy generáció 
első bukása

Keveset beszélünk az angliai bukás-
ról, a román sajtósok azt rótták fel en-
nek az Eb-nek, hogy a Bulgária ellen 
1–0-ra elveszített meccsen nem adták 
meg Dorinel Munteanu egyébként 
szabályos gólját – manapság a gól-
vonalbíró azonnal középre mutatna. 
Az akkori aranygenerációnak fájdal-
mas volt mindhárom csoportmeccse, 
az első találkozón Franciaországtól, 
a másodikon Bulgáriától kaptak ki 
1–0-ra egy-egy kollektív védelmi hiba 
miatt, majd a spanyolok nehezen bár, 
de szintén legyűrték 2–1-re Răducioi-
uékat, utóbbi volt a románok egyen-
lítő és egyetlen góljának szerzője. Az 

aranygóllal eldőlt német–cseh döntő 
idején Hagiék már rég idehaza voltak.

2000 – Hagi utolsó meccsei

A selejtezőkben többek között Ma-
gyarországot utasította maga mögé 
Románia, az 1998-as vébé után a 
válogatottól visszavonult Hagit a ma-
gyarok elleni „csatára” csábították 
vissza. Ha már visszajött és kijutot-
tak, maradt a holland–belga rende-
zésű Eb-tornára is, ahol a németek 
elleni 1–1 után jött egy emészthetet-
len 1–0-s vereség Portugália ellen, 
Costinha a hosszabbítás perceiben 
fejelte a győztes gólt. Az Anglia elle-
ni, nagyon emlékezetes és fordulatos 
csatát megnyerte a román váloga-
tott – Chivu, Munteanu és Ganea 
(11-esből) voltak a gólszerzők –, így 
először és utoljára kijutott csoport-
jából egy Eb-tornán. A negyeddön-
tőt azonban nagyon simán elbukták 
Olaszország ellen (0–2). Hogy legyen 
pont az i-n, Haginak ez volt az utolsó 
meccse a válogatottban, amit azzal 
tett emlékezetessé, hogy előbb eltör-
te ellenfele, Antonio Conte lábfejét, 
majd reklamálásért megkapta a má-
sodik sárga lapját, értelemszerűen a 
pirosat is.

2008 – Mutuék sem voltak 
jobbak

A svájci–osztrák rendezésű Eb-re 
nagy várakozásokkal indult a román 
válogatott, bár elsőre nagyon erős-
nek kinéző csoportba került. Minden 

idők egyik legunalmasabb Eb-mecs-
csét sikerült összehozni Franciaor-
szág ellen (0–0), ám Olaszországot 
szinte legyőzte a csapat: az 1–1-re 
végződött meccsen Adrian Mutu 
szemfüles gólt lőtt, majd tizenegyest 
hibázott – ez később nagyon sokba 
került a csapatnak, mert tovább le-
hetett volna jutni a csoportból, ha 
legyőzik Buff onékat.

Rădoi, Chivu, Codrea, Raț, Lo-
bonț és természetesen Mutu voltak a 
húzóemberek Victor Pițurcă csapa-
tában – ezt az egyébként nem rossz 
képességű együttest a csoportban 
brillírozó hollandok küldték haza 
egy laza 2–0-lal. A román válogatott 
akkor már nyakig benne volt a gene-
rációváltás utáni összevisszaságban, 
ám ez a legutóbbi Eb-n csúcsosodott 
ki. A 2012-es Eb-re nem jutott ki a 
csapat, elveszítette a pótselejtezőt 
Görögország ellen.

2016 – a totális leégés

Az Eb nyitómeccsét játszhatták a 
románok a házigazda franciák-
kal, Giroud fejesgólja után Bogdan 
Stancu büntetőből egyenlített, de 
Payet a végén kilőtte a pókot Cipri-
an Tătărușanu kapujának sarkából. 
A 2–1-re elveszített meccs után jött 
egy kínkeserves 1–1 a nem túl acé-
los Svájc ellen, ugyancsak Stancu 
lőtte 11-esből az ezúttal vezető gólt. 
A sokadjára Anghel Iordănescu ál-
tal irányított „trikolórok” minden 
idők legnagyobb leégését produkál-
ták az utolsó csoportmeccsükön. Az 
ötlettelen játékot bemutató román 
válogatott Albánia elleni történel-
mi vereségében olyanoknak volt 
részük, mint Săpunaru, Chiricheș, 
Hoban, Adi Popa vagy Denis Ali-
bec. Jellemző volt, hogy az 1–0-ra 
elveszített meccs második félidejére 
(az albánok az első végén szerez-
ték a gólt) az akkor 36 éves Lucian 
Sânmărteant küldte be Iordănes-
cu, hogy „csináljon már valamit”... 
Az Eb előtt jelent meg egy azóta is 
klasszikusnak számító dokumen-
tumfi lm, az În căutarea fotbalului 
pierdut – aki azt megnézte, egyál-
talán nem lepődött meg azon, hogy 

Románia ilyen csúnyán leszerepelt. 
A YouTube-on azt is meg lehet néz-
ni, akárcsak az Európa-bajnoksá-
gok góljait.

Robben óriási helyzetet 
hagy ki, Lobonț és Raț nézik 
(2008, Hollandia–Románia 2–0)
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Totti elintézte a románokat (2000, Olaszország–Románia 2–0)

Stancu tizenegyese Svájc ellen 2016-ban   ▴  F O R R Á S :  A G E R P R E S




